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BORGHJOURNAAL (8)   

Nieuwsbrief van C.K.C. de Borgh (34s t e jaargang)          

 

Deze maand: 

6 apr. K&C: ‘Assepoes’  voor gr. 7b/8 

12 apr. Herdenking Buinen 

13 apr. Schoolvoetbaltoernooi (j/m) 

14 apr. Paasvieringen 

15 - 18 apr. Paasweekend 

22 apr. Koningsspelen 

23 apr t/m 

8 mei 

 

Meivakantie 

4 mei Herdenking Borger 

10 mei Schoonmaakavond 

12 mei Leerlingenraad 

13 mei Borghjournaal (9) 

 

Terug naar normaal 

Heeft u dat ook: twee jaar lang was de agenda 

leeg omdat er heel veel niet kon of mocht en 

nu…. de kalender voor de kinderen (en de 

leerkrachten) loopt zo maar weer vol. Kijkend naar 

de agenda hierboven hebben we weer veel mooie 

activiteiten in de planning. Voor hulp bij deze 

speciale dagen zullen we 

via de app-groep de 

komende tijd wat vaker 

een beroep op ouders 

doen… een mooie 

gelegenheid om elkaar 

weer te ontmoeten.  

 

Pasen 

Op donderdag 14 april 

vieren we in de verschillende 

groepen Pasen. We vertellen 

de verhalen van Pasen en 

zingen erover. Een broodhaantje mag deze dag 

niet ontbreken (1 broodje minder in de 

broodtrommel is misschien dan wel handig).  

Van (Goede) vrijdag 15 april tot en met maandag 

tweede paasdag 18 april zijn de kinderen vrij.  

 

 

 

 

 

Voorstell ingen K&C (kunst & cultuur) 

Op dinsdag 6 april gaat de laatste groep (7b/8) dit jaar 

op culturele zoektocht in de voorstelling ‘Assepoes’. 

Dit gebeurt tijdens schooltijd in het MFA-gebouw.  

 

Herdenkingen Buinen / Borger 

Omdat vrijheid normaal zou moeten zijn, maar dit 

helaas niet overal zo is of was, zullen we ook dit jaar 

meewerken aan twee herdenkingen in onze gemeente.  

Op dinsdag 12 april is de herdenking in Buinen in 

Steakhouse el Zorro en bij het oorlogsmonument. 

Ontvangst is om 18:15 uur.  

De herdenking eindigt na de 

stille tocht en de kranslegging 

bij het monument om 19:30 

uur. 

Op woensdag 4 mei is de herdenking in Borger. Deze 

start in de PKN-kerk om 19:00 uur. Na een stille tocht 

en 2 minuten stilte om 20:00 

uur leggen we kransen bij het 

monument aan de Torenlaan 

en de Ambachtsstraat.  

In de bovenbouw werken we 

in deze periode veel over vrijheid en vrede (zij krijgen 

binnenkort het beroemde dagboek van Anne Frank als 

presentje mee naar huis). Kinderen van onze school 

zullen gedichten voorlezen bij beide herdenkingen. We 

nodigen u (en alle kinderen) dan ook uit om deze 

momenten van nadenken over ‘dat wat normaal zou 

moeten zijn’ bij te wonen. 

 

Schoolvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes 

Na twee jaren zonder schoolvoetbal, mogen we weer! 

De opzet is een beetje anders. Op woensdagmiddag 

13 april spelen de jongens een 8x8 toernooi op de 

voetbalvelden van Gieten. De meisjes spelen op 

hetzelfde moment hun 8x8 toernooi in 

Gasselternijveen. Naast de hulp als chauffeur (heen en 

terug) zijn supporters ook weer van harte welkom! 
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Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april gaan 

we met de drie scholen 

van MFA Het Hunzehuys 

de Koningsspelen 

‘vieren’. Het is tevens 

onze sportdag.  

Voor alle groepen zijn verschillende spellen en 

sporten klaargezet. We starten met een 

gezamenlijk lied en gaan dan in groepjes actief 

aan de slag op de sportvelden aan de Drift.  

’s Middags zijn de kinderen vrij en begint de 

meivakantie. Nadere informatie volgt via de Social 

Schools app; daarin zullen 

we ook om uw hulp 

vragen bij het begeleiden 

van een spel of een 

groepje kinderen (wordt 

vervolgd). 

 

 

 

Voorjaarsschoonmaak 

We gaan op dinsdagavond 10 mei aan de slag 

voor weer een heerlijk frisse school. Naast de 

gewone schoolschoonmaak is het toch echt wel 

fijn als ook de minder zichtbare hoekjes een flinke 

schoonmaakbeurt krijgen.  

De activiteitencommissie nodigt u allemaal uit om 

in de lokalen en de gangen de dweil, doek of  

plumeau te gebruiken. Een emmertje met een 

poetsdoek is wel handig om mee te nemen. We 

starten om 19:00 uur en stoppen 

uiterlijk om 21:00 uur. Natuurlijk 

wordt er voor koffie/thee en iets 

lekkers gezorgd.  

 

Leerl ingenraad 

Op donderdagmiddag 12 mei komt de 

leerlingenraad weer bij elkaar. Een verslag van wat 

we hebben besproken en besloten vindt u in het 

volgende Borghjournaal. 

 

Van derden: Kliederkerk 

 

Bij een Kliederkerk is het de bedoeling dat 

kinderen samen mét hun ouders ontdek-

ken wat het  

Bijbelverhaal wil vertellen.  

Ouders en kinderen zijn van harte welkom 

in Zaal 1 van het Anker. 

Op dezelfde tijd vindt er ook een Viering 

plaats in de kerkzaal. Beide bijeenkomsten 

komen aan het eind samen om gezamen-

lijk op weg te gaan naar Pasen. Welkom! 
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Van derden: Sociale Teams / Andes 

 
 

Van derden: Oek Jeugdloop 

Zaterdag 7 mei 2022 is er weer de Oek Jeugdloop! Dit is een onderdeel 
van de Hunebedloop.  De start is om 11.00 uur.  

Zit je op de basisschool dan doe je gratis mee! Vraag je vader of moeder 
wel om je alvast in te schrijven via: 
https://inschrijven.nl/form/2022050724526-nl. Het is alleen mogelijk 
om mee te doen door je voor 1 mei in te schrijven. We kunnen maximaal 125 kinderen mee 
laten doen dus wacht niet lang met je inschrijven. Je krijgt een 
startnummer met een chip die je gelopen rondjes bijhoudt.  Je 

startnummer met chip ligt dan zaterdagochtend voor de start voor je klaar in de kerk. Na afloop ontvang 
je een medaille en een verrassing.  

We lopen rondjes om de Willibrordkerk. Elk rondje is 200 meter.  

• Zit je in groep 1 of 2? Dan loop je 2 rondjes om de kerk (400m). Je start is om 11.00 uur. . 

• Zit je in groep 3,4 en 5? Dan loop je drie rondjes (600m). Je start om 11.15 uur.  

• Zit je in groep 6, 7 en 8 dan loop je vijf rondjes (1000m) om de kerk! Je start om 11.30 uur.  
De drie snelste jongens en meisjes in elke klasse winnen een beker! 
Tot zaterdag 7 mei, Oek staat op de uitkijk! 
Meer informatie op: http://www.oekjeugdloop.nl/ 

https://inschrijven.nl/form/2022050724526-nl
http://www.oekjeugdloop.nl/

